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Sommaren är här och semestrar står för dörren om de inte redan är igång.
Härligt! Första halvåret i Kil har varit mycket lärorikt och kul, många
positiva saker har hänt och jag är verkligen imponerad av alla proffsiga
medarbetare vi har i kommunen.
Nu gäller det att ta tillvara denna den ljusaste av årstider och försöka
komma ut i naturen och njuta av den när den är som vackrast. Möjligheterna till detta är goda för oss i Kil, och ännu bättre nu med nyinvigda
naturreservatet Kilsravinerna. Jag hoppas ni var där och fick uppleva
både musik och fågelsång med Caroline af Ugglas och Kalle Ekelund.
Karolina Pettersson guidade i ett härligt vårväder, Kurt Blank och Lena
Hassellund invigningstalade. Kil hamnade återigen i mediecentrum tack
vare detta, P4 Drive direktsände hela eftermiddagen. Dessutom har vi
nyutmärkta
vandringsleder som Frykenleden att gå och njuta av. Detta känns fantastiskt roligt, det händer mycket positivt i Kil nu.
Det är inte bara Konsum Värmland som tror på Kil, även ICA satsar
och bygger ut sin butik rejält, det byggs bostäder och det fejas här och
var. Centrumplanen ska igångsättas vilket ska lyfta Kils centrum till en
snyggare dager, det ska byggas rondell vid gamla östra utfarten, där nya
Konsum byggs och det ska bli belysning fram till Mons Backe.
Många vittnar om att det känns roligare att bo i Kil nu just för att det
händer så mycket. Det är bra, vi behöver vara stolta över vårt Kil och visa
det. Självkänsla och förtroende skapar framgång. Vi tror t ex mycket på
att Konsums etablering i Kil kommer att ge effekt på hela Kil genom att
de drar till sig fler verksamheter och kanske skapar ett livsmedelscentrum
för hela Värmland i Kil. Detta kommer också att sätta landsbygden i fokus
vilket är mycket viktigt. Efter att ha bevistat Riksorganisationen för små
kommuner – Småkom – och landsbygdsrådet i Värmland vet jag att det
läggs ner mycket kraft på att lyfta betydelsen av en levande landsbygd.
Just nu sjösätts ett EU-projekt som kallas ”Leader” som handlar om att
utveckla och skapa tillväxt inom den sektorn. I Kil kommer vi att samarbeta med Karlstad, Hammarö, Grums och Forshaga i detta projekt. Ett
viktigt steg i ”Levande landsbygd”.
Avslutningsvis:
•

ett stort tack till arrangörerna i Fagerås som satte upp Jesus Christ
Superstar, en mycket fin föreställning
som drog två fulla hus. Det betyder
en bra slant till Ciresu i Rumänien.

•

ett stort grattis till pojkarna i åk 7-9
på Sannerudsskolan som kom trea i
skol-SM i fotboll! En otrolig bedrift!

•

tack Kils OK för ett toppenarrangemang på Valborgsmässoafton!
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Owe Fager i rollen som Jesus

FOTON: Agneta Hulin Karlsson

Utsålt i Fageråshallen
Söndagen den första april framförde Neighbourhood Gospel en konsertversion av musikalen Jesus Christ Superstar
i Fageråshallen.
Idén föddes förra året i samband med att Frykeruds Missionsförsamling hälsade sin nya pastor Helena Fhager välkommen
i den då nyinvigda Fageråshallen.
Repetitionerna började efter nyår. Olika arbetsgrupper började planlägga alla de tekniska arrangemangen. Vi
grovarbetare, som inte sjunger, började jobba halv fem på
fredagskvällen med att lägga ut skyddspapp över idrottshallens 1 800 m2 golvyta. Så snart vi nått fram till entrén började
ett lämmeltåg av stora lådor med materiel för ljus, ljud och
scenbygge att rulla in i hallen. Då var det dags för oss att
hämta 350 stolar. Medan dessa placerades ut hängde ett annat gäng upp massor av strålkastare i taket. Andra byggde
scenen och högtalare placerades ut.
Klockan 03.45 på lördagsmorgonen var alla ledningar
dragna och kablarna anslutna. Genrepet kunde börja!
Roger Hesselius som Judas

Jag som är pessimist undrade varför man skulle göra två
föreställningar. Kan man dra så mycket folk? Som vanligt fick
jag fel. Femton minuter före insläpp ringlade sig kön långt ut
på parkeringen. Båda föreställningarna var utsålda! Kören
och scenarbetarna, tillsammans cirka 70 personer, kunde
pusta ut. Stående ovationer från publiken visade att budskapet
hade gått fram. Jesus Christ är fortfarande superstar.
Nu kördes filmen baklänges. Stolarna fraktades tillbaka,
ljus- och ljudkillarna drog ur kontakter och scenarbetarna
plockade ner ställningar. Slutligen togs skyddspappen bort
och hallen kunde låsas. Kvällsmackan smakade förträffligt
när vi vid midnatt försökte smälta intrycken från två fantastiska föreställningar.
Tack alla ni som sponsrat projektet, ni som löste biljett och
alla som ställt upp. Föreställningarnas överskott kommer att
ge fattiga skolbarn i den rumänska bergsbyn Ciresu tillgång
till tandvård och glasögon.
K.E Evertsson

Frykeruds Missionsförsamling

Jesus Christ Superstar blev inte bara en publiksuccé utan
också en akustisk succé för Fageråshallen. Få trodde väl
att en bollhall kunde låta så bra. En stor öppen hall med
högt i tak, hårda kala vägg- och golvytor brukar vanligtvis
innebära allt från småbekymmer med besvärlig efterklang
till en ljudteknisk mardröm. Hur kommer det sig då att
ljudet var så fantastiskt bra under konserten? Svaret är att
en månghövdad publik gör underverk, hallar är hårda men
människor är mjuka.
Fageråshallen får också pluspoäng för bra ventilation, för
att den är enkel att mörklägga och för god tillgänglighet.
Vid sidan av bollspel, idrott och gymnastik finns det
alltså goda möjligheter att bjuda in en stor publik till teater
och musik.
Björn Gamberg

Kultur- och fritidsavdelningen
0554 - 191 33
bjorn.gamberg@kil.se
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FAKTA
• Klubben har tjugo aktiva medlemmar,
12 -19 år.
• Ett medlemskap kostar 200:-/år. Då
har man fri tillgång till hallen under
öppettiderna.
• Tillfälliga besökare betalar 25:-/gång.
• En bra bräda får du för ca 2 000:-.
Vill du veta mer eller bli medlem?
Ring då Tomas Lüppert, 070 238 82 57

Emil Jonsson, Robin Johansson, Pontus Lüppert,
Rasmus Eriksson (sittande)
FOTON: Agneta Hultin Karlsson

Skejtare i rampljuset
- Till Kils Skate klubb är alla välkomna, säger Pontus Lüppert och
Rasmus Eriksson. Här känner vi gemenskap, vi lär av varandra
och hjälper varandra.
Pontus och Rasmus har skejtat i fyra år och det tog något år av
intensiv träning innan de kunde hantera brädan. Grundtricket är
en så kallad ”ollie”. Man får brädan att hoppa upp i luften. När
man behärskar det och samtidigt hålla balansen kan man gå vidare
med att utveckla sin åkning och lära sig fler tricks.
Skejtingen är från början en utomhussport som under 50-talet
växte fram i Kalifornien. Surfarna ville ha något att göra under
vintersäsongen eller då vågorna inte var tillräckliga. Varför inte
sätta hjul på brädan?
De vanligaste åkstilarna är street och ramp. Street kan man åka
överallt i stadsmiljö och nyttjar då exempelvis gångvägar, trappor, ledstänger och trottarkanter. Ramp åks i uppbyggda ramper,
utom- eller inomhus, och ska i så stor utsträckning som möjligt
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efterlikna naturliga miljöer.
Skateboardhallen var efterlängtad när den byggdes -99. Dessförinnan hade skejtarna varit hänvisade till en utomhusramp på
Sunnanå.
När jag är på besök i maj håller hallen på att iordningsställas
invändigt – nya ramper med olika former tillverkas. Här är klubbens ordförande Tomas Lüppert till stor hjälp. Det är han som
hjälper ungdomarna att snickra ihop ramperna, byggda i plywood.
I mitten av juni beräknas allt vara klart och hallen kommer då att
vara öppen tre gånger per vecka, varav en helgdag.
Skejtarna kommer ändå att synas med sina brädor ute på samhället. Det är trots allt här det är roligast att åka och få testa hoppen
som övats in i hallen. Trappan vid Gamla Real är jättebra!
Agneta Hultin Karlsson
Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

Kilslag trea i Sverige
Sannerudsskolans pojklag kom trea i Skol-SM
Några hundra åskådare lockades till SMfinalerna i skolfotboll för pojkar (högstadiet) som avgjordes på Sannerudsvallen.
Kilslaget kämpade bra och kom på tredjeplats. Segrade gjorde Aspuddenskolan
från Stockholm.
I första matchen mot Wieselgrenska
skolan från Helsingborg gjorde kilsgrabbarna en bra första halvlek men mattades
något i andra. Slutresultatet skrevs till 2-0
i Göteborgslagets favör.
I andra matchen spelade Aspuddenskolan från Stockholm oavgjort (2-2) mot
Wieselgrenska skolan.
I den tredje och avgörande matchen
mötte kilslaget Aspudden. Efter ledning
med 1-0 i halvlek lyckades Aspudden göra
ytterligare 4 mål i andra halvlek och stod
därmed som slutsegrare i SM-slutspelet.
Kilslaget från Sannerudsskolan hade
många målchanser både i första och andra
matchen men lyckades inte få in bollen men
kan nu stoltsera sig som trea i Sverige.
Laget kvalificerade sig till finalspelet
genom att på hemmaplan besegra Kungsängsskolan från Jönköping med 3-0. Segern
var en laginsats men tremålsskytten Per
Frick bör nämnas extra.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

FOTON: Krister Nilsson

Fräschare vandringsleder i Kils kommun
Den 22 maj återinvigdes vandringslederna
i Kil genom att Skogsstyrelsen och Kils
kommun tog med 30-talet vandrare på
en guidad tur av Falletleden.

Under 2006 och 2007 har Kils kommun och
Skogsstyrelsen röjt, skyltat och märkt upp
de stora vandringslederna i Kil.
På tisdagen guidade Karolina Petterson
från Kils kommun och Magnus Nordström,
Skogsstyrelsen, alla de vandrare som ville
gå leden och ta del av information om de
natur- och kulturvärden som finns i anslutning till leden. Bland annat kunde åhörarna
få lära sig om kolbottnar, gamla torp samt
om bävern och vad död ved är.
Mitt under den 7 kilometer långa vandringen möttes vandrarna av en livs levande
näcken (dock med kläder på) i form av Alf
Börjars som spelade fiol vid Pickeruds-

bäcken. Mot slutet av vandringen fanns
förfriskningar i form av korv med bröd
och festis. Efter 3 timmar återvände nöjda
vandrare till Frykenbaden. Hela turen var
mycket lyckad och planer finns på att kunna
göra en vandring som denna årligen.
Till semestern kommer det att finnas
kartor över alla vandringsleder. Kartorna
och information kommer att kunna hämtas
på turistbyrån.
Karolina Pettersson
Naturvårdssamordnare
0554 - 191 40
karolina.pettersson@kil.se
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Digitaltvövergång
Den 3 sept 2007 går Värmland över till
digitala TV-sändningar i marknätet.
Övergången berör främst dig som tittar
på TV med vanlig antenn.
Varför går Sverige över till digital
TV?
Det nuvarande analoga marknätet är
fullt. Det får inte plats några andra
kanaler än SVT1, SVT2 och TV4. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på ett
större utbud. Majoriteten av Sveriges
hushåll har redan fler kanaler via kabel
eller satellit.
Med digital-tv får vi bättre bild,
ljud och nya tjänster som till exempel
elektronisk programguide och en mer
utvecklad text-tv. Men framförallt får
hela Sveriges befolkning möjlighet att
se fler kanaler.
Att underhålla två parallella nät, ett
gammalt analogt och ett nytt digitalt, är
för kostsamt i längden. Därför går vi över
till ett gemensamt tv-nät som bygger på
modern teknik. Det är helt enkelt dags
för ett teknikskifte.
Vilka kanaler kan alla se via digitala
marknätet?
När Sverige har övergått till det digitala
marknätet kommer alla minst att kunna
se SVT1, SVT2 och TV4, SVT24, Kunskapskanalen och Barnkanalen utan
extra tv-avgift.
När digitaliseringen är fullt genomförd kommer det digitala marknätet
täcka 99,8 procent av hushållen, vilket
är samma siffra som för dagens analoga
nät.
Behöver alla skaffa digital-tv-box?
De hushåll som idag enbart tittar på
SVT1 och SVT2 samt TV4 via en vanlig
antenn, behöver skaffa en digital-tv-box
för att fortsätta se på tv efter övergången.
Många har redan digital-tv, antingen
via vanlig antenn eller satellit, och de
behöver inte göra något. Det behöver
inte heller de som bor i flerfamiljshus
och har kabel-tv.
Behöver jag skaffa en ny tv?
Nej, men du behöver komplettera den
med en digitalbox om din tv är kopplad
till en egen antenn på taket. Om du har
kabel-tv eller satellit-tv så berörs du inte,
om inte din operatör meddelar annat.
Vad kostar en digital-tv-box?
Om du bara vill ha en digital-tv-box som
tar emot de fria kanalerna kan du idag
köpa en box för under 1000 kronor.
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FOTO: Tord Ohlsson

Vissa butiker erbjuder en box för en
krona när du tecknar ett abonnemang.
Alternativt skaffar du satellit eller bredbands-tv beroende på hur du bor.
Behöver jag en box till varje tvapparat?
Ja. Varje tv-apparat behöver omvandla
de digitala signalerna till analoga. I en
vanlig TV sitter en mottagare som bara
kan ta emot analoga signaler. När tv:n
ska ta emot digitala signaler behöver den
kompletteras med en digital omvandlare,
d v s med en digitalbox som kopplas till
tv:n.
Kan jag använda samma tv-antenn
som tidigare?
Ja, om antennen kan ta emot alla de
frekvenser som digital-tv sänder på.
Annars behöver du byta antenn. Om du
bor nära en tv-sändare kanske det räcker
med en inomhusantenn för marksänd
digital-tv.
Vad behöver jag göra som bor i ett
hyreshus med kabel-tv?
Bor du i en fastighet med kabelnät som
t.ex. Com Hem, UPC, Canal Digital eller Kabelvision, berörs du inte av övergången till digitala marksändningar. Du
kan fortsätta titta på tv som vanligt.

Vad behöver jag göra som bor i ett
hyreshus med centralantenn?
Troligen finns det en huvudcentral i
fastigheten. Denna behöver ses över och
kompletteras för att klara övergången till
enbart digitala marksändningar. Fråga
din fastighetsägare om vad som kommer
att hända med tv-tittandet i huset.
Andra resurser för mer information
• Digital-tv-kommissionens rosa
informationsbuss kommer till Karlstad preliminärt den 15 augusti.
• Digital-tv-kommissionens hjälpnummer: 0771-10 11 00 (vardagar
kl 8-22, helger kl 10-20)
• Du kommer också att få hem information i din brevlåda under juni
månad.
Informationen i denna artikel kommer
från Digital-tv-kommissionen som är en
opolitisk och oberoende myndighet som
har bildats efter beslut av Riksdagen.
På vår hemsida www.kil.se/digitaltv har
vi samlat information och länkar till mer
information för dig som vill veta mer.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

När testade du ditt
dricksvatten senast?
Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.
Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många
fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar.
För att ta reda på kvalitén på dricksvattnet bör en enskild
brunnsägare ta vattenprover.
Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?
Både vattenkvalité och vattentillgång kan förändras med
tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov
på sitt dricksvatten.
Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då
man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt
eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem
med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför
ditt vatten minst var tredje år.
Om man har småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för
höga halter av vissa ämnen.
Vem har ansvar för brunnen?
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvalitén undersöks. Om det är problem med brunnen är det
också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns
inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.
FOTO: Agneta Hultin Karlsson

Kils kommun deltar nu i ett projekt för att öka antalet
provtagningar
Omkring 125 kommuner deltar i det nationella projektet
som samordnas av Socialstyrelsen och Sveriges geologiska
undersökning (SGU).
Syftet med projektet är att få fler brunnsägare att ta vattenprover. Genom att samla in resultaten av vattenanalyserna
hoppas Socialstyrelsen och SGU också på att få en bättre överblick av vattenkvalitén i enskilda vattentäkter i Sverige. På så
sätt kan man arbeta med de eventuella problem som visar sig
finnas och ge råd till dem som har enskilda brunnar.
Hur gör man en vattenanalys?
Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska
egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.
Vill du få råd om hur du tar prover på ditt dricksvatten kan
du kontakta oss på miljökontoret. Vi har tecknat avtal med
laboratoriet ALcontrol AB vilket gör att man får förmånliga
priser om man gör vattenanalysen via kommunen. Det går
också att kontakta ett vattenanalyslaboratorium direkt för
provtagning.
Telefonnumret till ALcontrol AB är 054-21 30 77.

Dzejna Mujanovic
FOTO: Agneta Hultin Karlsson

Miljö-ochhälsoskyddsinspektör
0554 - 191 58
dzjejna.mujanovic@kil.see

KommunNytt

6

Lövenstrandsområdet tar form
Mons Backe som är byggnadsetapp ett i Lövenstrandsområdet börjar nu ta
form och man kan se var vägar och hus kommer att placeras. Nästa etapp,
Viksta by, detaljplaneläggs just nu och ska beslutas om under hösten.
Fastighetsreglering för tomterna 1-12 är gjord och tomtförsäljning
kan påbörjas. Fastighetsreglering för övriga tomter görs i augusti.
En ny förskola byggs på Mons Backe
En ny förskola kommer att byggas på Mons Backe. Förskolan
kommer att ha 6 stycken avdelningar och får ett bra och naturnära läge på Mons Backe. En ändring i detaljplanen för
Mons Backe gör byggnationen möjlig. Förskolan kommer
att ersätta fem av de planerade villatomterna.
– Vi är mycket glada för denna satsning, säger Ingrid
Näsström som är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Det innebär inte bara samordningsvinster utan också att vi kan minska kön för
plats till förskola något.
Claes-Peter Persson är Kils kommuns projektledare
för Lövenstrandsområdet och byggnadsingenjör i
kommunen. Jag har träffat honom för att få svar på
några frågor om Lövenstrandsområdet.
Hur är intresset för Mons Backe?
– Intresset är ganska bra men det finns lediga tomter kvar.
Vi redovisar löpande på www.kil.se/lovenstrand vilka
tomter som är lediga. I och med att området nu börjar
ta form tror jag det blir lättare att bestämma sig för den
som står i valet och kvalet.
Vad kommer att hända under sommaren?
– Under juni färdigställs vägar, vatten och avlopp. Vår förhoppning är att under slutet av sommaren/början på hösten
kunna släppa in de första egna hem byggarna.
Hur går jag tillväga om jag vill bygga?
1. Anmäl intresse via www.kil.se/lovenstrand
2. Du kontaktas av kommunen för tomtköp och markavtal.
3. Lämna in bygglovsansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen. OBS! Läs planens bestämmelser, dvs. hur du
får bygga, innan du lämnar din bygglovsansökan. På så
sätt blir bygglovsprocessen så smidig som möjligt för både
dig och oss. Bygglovsgranskningen tar cirka 6 veckor.
Planens bestämmelser finns på kils hemsida.
4. När bygglov beviljats kan du börja bygga ditt drömhus.
Hur blir det med nya området Viksta by?
– Samråd med allmänhet och myndigheter kommer att ske
under sommaren/hösten. Då har myndigheter och privatpersoner möjlighet att lämna sina synpunkter via hemsidan och via
brev. Annonsering om samråd sker i dagspress. Synpunkter
som kan påverka planen tas om hand av planförfattaren och
beaktas. Därefter ställs planen ut i Kils bibliotek och i kommunhuset samt på hemsidan. Vi räknar med att planen beslutas
i kommunfullmäktige i oktober. Om planen godkänns kan
projektering av infrastruktur påbörjas och intresserade kan
anmäla sitt intresse för tomt.
Energisnåla hus
Enligt detaljplaneförslaget skall byggnationen i Viksta by bestå
av energisnåla villor och småhus. Ett seminarium kommer
att hållas i KilArena om energisnåla hus. Annonsering om
seminariet sker i dagspress.
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Detaljplan för Mons Backe

Hur ser du på ”Grön trivselplan för Lövenstrand”?
– Jag tycker den är bra och rätt i tid eftersom dess intentioner
är ökad trivsel och ett utvecklat friluftsliv. Detta bör leda till
en friskare befolkning.
Grön trivselplan för Lövenstrand
En grön trivselplan har tagits fram för att beskriva hur hela
Lövenstrandsområdet ska kunna brukas enligt intentionerna
i den övergripande översiktsplanen för Lövenstrand. Några av
de förslag som nämns i den gröna trivselplanen är:
• Längs med gångbanan på banvallen ska granar tas bort
och de ekar som kommit upp ska gynnas. Lövträd som
björk och asp får stå kvar.
• Ängsmarken på Viksta är lämpad för gemensamma aktiviteter och som samlingsplats. Här skulle det kunna finnas
arrangemang för gemensamma aktiviteter t ex grillplats,
bänkar, dansbana och stallar/hönsgård.
• Den öppna marken vid Hagen ska kunna göras om till
naturbetesmark. Ett förslag är att området markbereds
av grisar under en sommar och att får betar samma yta
året efter. Efter markberedning sås en ängsblandning
tillsammans med naturlig återväxt av gräs för att få ett
naturbete.
• Hagen kan delas in i mindre hagar där det ska gå att växla
mellan olika beten. Området skulle kunna stängslas in med
gärdsgårdar. Området bör i huvudsak betas av får men ska
kunna växelbetas med kor vissa år.
• En våtmark skulle kunna anläggas mitt i Hagen. Våtmarker är en bristvara i jordbrukslandskap och bidrar till att
öka den biologiska mångfalden. En vattenyta som rör på
sig bidrar också till att öka trivseln.

FOTO: Bergslagsbild AB

•
•

Naturstigen är populär och ska finnas kvar. Övriga stigar
i området görs enligt förslaget i ordning.
”Monhålan” längst upp i Mons Backe kan med gradänger
(naturliga sittplatser i lutningen) bli en trevlig mötesplats
för bl. a lek och idrott och även fungera som en amfiteater.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på den gröna trivselplanen. Planen i sin helhet hittar du på www.kil.se/lovenstrand
och i kommunens reception.
Skicka dina synpunkter i form av e-post till kommun@kil.
se eller via brev till Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil senast
28 augusti.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

FOTO: Agneta Hultin Karlsson

Flygfoto över Mons Backe. Hela Lövenstrands-området kan du se på kil.se

FOTO: Tord Ohlsson

Kilsravinerna invigda
Strålande solsken, folkfest, härlig stämning, musik och kvittrande lövsångare, ja så kan invigningen av Naturreservat Kilsravinerna sammanfattas.
På toppen av ravinerna i en öppen glänta hade hundratalet människor samlats för att vara med om invigningen av det första
kommunala naturreservatet i Kil. Under hela kvällen sände P4
Drive med programledare Johan Lindqvist live. Evenemanget
inleddes med vacker flöjtmusik av Anna Nilsson och Elisabeth
Johansson. Programmet fortsatte med tal av kommunfullmäktiges ordförande Kurt Blank och miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Lena Hasselund. Strax därefter invigde Caroline
af Ugglas naturreservatet genom att hugga av en gran-girlang.
Sedan kunde publiken njuta av livemusik från Caroline när hon
framförde några av sina Janis Joplin-tolkningar på en öppen
scen vid ravinkanten. Publiken gungade med i låtarna och det
kändes lika rätt med denna sorts musik som det gjorde med
flöjtmusiken. Caroline fick efter sitt framträdande fullt upp
med att skriva autografer.
Den som ville lära sig mer om ravinerna hade möjlighet att
följa med tillsynsmannen Bengt Kolthoff på en guidad tur.
På guidningen fick deltagarna lära sig om både växtligheten
och hur ravinerna bildats. Den som ville lära sig ytterligare
om ravinernas invånare kunde följa med Kalle Ekelund (or-

nitolog och miljö- och hälsoskyddsinspektör) på en tur för att
lyssna efter skönsjungande fåglar. Tyvärr var det något sent på
eftermiddagen för att fåglarna skulle hålla någon större konsert men lövsångaren sjöng i alla fall med klar stämma. Man
kunde också testa sina kunskaper genom att gå tipsrundan i
ravinerna och prova på delar av den nygjorda naturstigen med
informationskyltar. Vandringen kunde sedan avslutas med att
grilla korv vid skolskogens grillplats vid Sannerudsvallen. Där
fanns Naturskyddsföreningen på plats för att informera om sin
verksamhet. Föreningen är nog lika stolta som kommunen över
reservatet. Utan deras engagemang och kommunens arbete
hade reservatet förmodligen aldrig blivit av.
Tack vare Caroline af Ugglas stora miljöintresse och nytänkande tackade hon ja till att inviga våra raviner. Efter spelningen
skrev hon i gästboken att det var ett minne för livet och det
håller nog de flesta som var där med om.
Karolina Pettersson
Naturvårdssamordnare
0554 - 191 40
karolina.pettersson@kil.se
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Elever ur åk 9 formger sitt bidrag till ett nytt Gröna Torget

Foto: Tord Ohlsson

Trivsammare miljö i centrum
Projektet Miljön i centrum har nu gått in i en ny fas. Efter analys
och beslut att gå vidare är det nu dags för konkreta åtgärder
och de första stegen mot ett trivsammare centrum. Planeringsarkitekt Helene Hallberg jobbar vidare med detaljutformningen
av torget som kommer att bygga på det som redan finns och
att det skall vara en plats för alla.
Analysen av området mellan biblioteket och stationsbyggnaden, idag uppdelat, har gett en bild av platsens olika flöden.
Bibliotekstorget är den lugna delen där kommunikation
genom samtal är utgångspunkten. Där är det tänkt att människor skall kunna sitta ner en stund och se på det som sker
på resten av torget, kanske tala med någon som ger dagen
ett nytt innehåll. Vikten av mötesplatser och spontana möten mellan generationer har haft betydelse för tankarna i
analysarbetet.
Framför järnvägsstationen finns det som kallas det aktiva
torget med bussar och resenerärer som är på väg till och från
olika resmål. Stationsbyggnaden i sig har dessutom en viktig
funktion för att markera Kils identitet. Den är vacker och ett
tidsdokument från en mycket expansiv epok.
Mellan de två till sin karaktär olika torgen skulle det så
kallade marknadstorget kunna utformas. Idag ses utomhusförsäljning av olika slag i Kils centrum utan att ha någon,
för denna verksamhet, bra plats. Kanske framtiden kommer
att innebära mer av försäljning av närproducerade varor med
säsongskaraktär.
Detta är, förutom möjlighet att köpa till exempel färska
grönsaker, en viktig aspekt av ett levande centrum där människor har möjlighet att mötas. Mångas önskemål om att ge
plats för vatten har tagits med i förslaget. Vatten kan ge en
behaglig känsla av rörelse och ljudet av vatten är också en
estetisk komponent. Alla sinnen skall finnas med.
Förslaget kommer att ställas ut på biblioteket i juni.
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Ett renare centrum växer med växter

Eftersom Kil som järnvägsknut är en del av en mycket spännande park och trädgårdshistoria har vi satsat på växter.
Blommor skall planteras. Bland annat kommer tio nya amplar
att placeras ut på Storgatan. Dessa är placerade på Storgatan
från Ica till ”gamla” Konsum. Städningen har påbörjats. Det
sopas och ansas runt kommunens fastigheter.
Förhoppningen är att privata fastighetsägare också vill
vara med.

Leonardos Öga

Framför stationsbyggnaden låg tidigare en vacker park. Resterna av den är de två stora träden som står i en grön oval
tillsammans med olika objekt som tillkommit under åren.
Här kommer ”Leonardos Öga” att övervaka torgets utveckling under sommaren. Ögat är komponerat av blommor och
designen är gjord av barnen på Fagerås skola som varit med

Detalj ur modell för Gröna Torget
gjord av elever från Sannerudsskolan

Foto: Tord Ohlsson

RR

förlängning av axel
cykelställ

JÄRNVÄGSSTATION

Två bildklasser från Sannerudsskolan har tillsammans med
sin lärare Helene Balkåsen arbetat med förslag till utformning
av Gröna Torget. Spännande nytänkande som bl a innehåller
skatepark, skridskoåkning samt plats för att bara sitta och hänga.
TORGET”
Förslagen pekar på grundläggande“LIVLIGA
behov
av skönhet och lustfyllda
upplevelser.
Idag finns redan en aktiv pensionärsförening i den nedre delen
av platsen som ägnar sig åt boulespel. Det är ett fint inslag i ett
levande kommuncentrum. Kanske framtidens Gröna Torg är en
rolig park där olika generationer kan mötas i lekens form? Kanske
“HANDELSTORGET”
skulle det också kunna locka människor från
andra platser att göra
ett besök? 13 olika modellbyggen presenterades av bildeleverna
från Sannerudsskolan, för intresserade på biblioteket, under första
hälften av juni. De har också arbetat med filmproduktion på tema
Kil och Miljön i centrum.
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torgets huvudriktningar, axlar

av dessaarkitekt
program kan
alla störande och distraCentrumanalys gjord av Helene hjälp
Hallberg,
påäven
Klara
herande detaljer rensas bort och torget hamna i fokus.
arkitektbyrå. I den norra delen, det
”Livliga
torget”,
finner
du
I förslaget har torgets axlar framhävts och ytan delats in i tre
delar
som dock samsas på det sammanhållna ytan. DeLeonardos Öga designat av barnolika
från
Fageråsskolan.

baseras på genomförda analyser av torget med CulGehls analysmetoder samt den gällande detaljplanen
ntrum. Analysresultaten visade att torget har både
och svagheter. Positiva kvaliteter är framför allt liv
e men även rumsformen, funktionerna, ingångarna
och de intressanta vyerna som uppstår. Negativa
är barriärerna, den förvirrande utformningen, samt
ent användning av material.

get ska bli mer attraktivt bör ett utformningsprogram
ningsprogram upprättas. Med stöd i sådana program
bli mer enhetligt och få tydligare användning. Med

larna har benämts livliga torget, handelstorget samt det lugna
torget. De olika delarna innehåller olika funktioner och har olika målgrupper. Viktigt med utformningen av torget har varit att
finna naturliga avgränsningar och stötta upp där sådana inte
finns. Även parkeringen och byggnaderna i den västra delen av torget har inkluderats för att främja både torget, rumsligheten och verksamheterna.

och arbetat med projektet. Planteringen kommer förhoppningsvis
att bli en vacker rabatt vars utveckling kommer att kunna följas
av Kilsbor och människor på genomresa.
Den 5 juni blev en heldag med miljöutformning i centrum. Eva
Blidh från Lene Handelsträdgård förmedlade sina kunskaper om
de valda blommorna till barnen som rest in till Kils centrum för att
övervaka och hjälpa till med planteringarna. Besök på biblioteket
för att se utställda förslag och möte med bibliotekspersonalen
startade dagen. Stadsvandring runt de olika delarna av centrala
Kil och lunch i Rosengården var ett sätt att känna in miljön. Ett
besök på järnvägsstationen stod också på programmet och var ett
spännande inslag. Morgan Lundh, en av centrumgruppens deltagare och ansvarig för drift och skötsel av stationen, berättade om
huset och Kils roll som kommunikationscentrum.

trådlös uppkoppling

sittplatser längs fasad

kommunhus

öppna upp kontakten med torget
bibliotek

Ingalena Klenell
Projektledare
0554 - 191 65
ingalena.klenell@kil.se

Engagerade skolbarn visar vägen

Lärarna i Fagerås arbetar med Bifrostpedagogik som metod. Det
innebär ett tematiskt förhållningssätt som griper in i alla ämnen.
Temat för detta läsår har varit konstnären Leonardo da Vinci och
hans förhållande till förnuft, känsla och kunskap. Seendet är avgörande för Leonardos förhållningssätt så ögat blev en passande
symbol för projektet. Vikten av att se en plats för att kunna förändra
den har varit en röd tråd under analysfasen. Barnen som bärare av
framtiden har kunnat lyftas på ett kreativt och konkret sätt tack
vare lärarnas viktiga inspiration och samhällsengagemang. Miljön
i centrum har tagit utgångspunkt i definitionen av centrum som tre
rum. Torget är ett, där också arbetet med analysen har fokuserats.
Rosengården är ett annat där städning och allmän upprustning
varit målet. Det tredje rummet, som har plats i många Kilsbors
barndomsminnen, är Gröna Torget.
Idag skapas nya mötesplatser eller parker för aktiv fritid runt
om i Sverige. Tankarna inom projektet har rört sig om hur en sådan
skulle kunna utformas för Kils behov. Ungdomars synpunkter i
detta arbete är mycket viktigt.

skärmtak längs
hela fasaden

Arbetet med utformningsförslaget till den nya rondellen
vid östra
“LUGNA TORGET”
infarten till Kils centrum ingår i projektet Miljön i centrum. Förslaget till konstnärlig gestaltning är i form av en kompass som symboliserar Kil som en plats för resande. Att navigera och ha verktyg
för att detta är nödvändigt för att befinna sig på rätt spår.
Sten, ljus och natur genom ytskikt av gräs med inslag av örter
är materialen i det förslaget som också visades och finns att se
under sommaren. Ljussättning är ett bärande tema för Kils profil
och finns med i alla utformningsförslag av nya miljöer. Att markera en plats med en speciell typ av belysning skapar rumskänsla
och trygghet.
NORR
Här möter också Miljön i centrum andra stora projekt som
Framför
stationen
har busshållplatsen
flyttats och ytan
är den del där
man kan koppla a
pågår
i Kil.
Bygget
av nya Konsum
ärökats
centraltLugna
förtorget
tankarna
kring
för att ge möjlighet att stå och sitta samt för att framhäva stai övrigt är livligt. Här finns en vattenspegel, sku
tionsbyggnaden som fond i och
rummet.
På detutformning
livliga torget finns liksom
ser, lummiga
träd och
trådlös uppkoppling för d
cirkulationsplatsen
dess
det
nya
bostadsplats för resenärer, bilar, bussar och varutransporter. Här avkolla tåg- och busstiderna eller information fr
gränsas torget
med “gröna
väggar”
ochljussättningen
sittplatser som erbjud- har Kontakten
medstörre
biblioteket
är öppen och när
området
Mons
Backe
där
fått lite
plats
er mycket att tita på. Mitt på torget ges utrymme för torghanhar varierande egenskaper och lägen för att
del, en liten scen, uteserveringar samt ett “ljusur” som både
sökare och de ger även möjlighet-- att föra ko
än annars.
belyser torget, anger tiden samt kopplar platsen till stationen.
ler att lyssa på ljuden från stationens utrop. Vi
Storgatan och vägen framför stationen är delar av torget och
leder ett stråk till Rosengården och Grö
Den nya centrumplanen har antagits. Dettorget
innebär
bl a att en
ska inte upplevas som barriärer, dock är det viktigt att de framträder tydligt av säkerhetsaspekter, detta kan göras med hjälp
ny bussgata
avlastar
trafiken
på
Storgatan.
Tekniska
avdelningen
av till exempel markbeläggningen.
på Kils kommun utreder för närvarande de åtgärder som måste
vidtas för att detta ska kunna ske.
Projektet Miljön i centrum arbetar under kommande år vidare
med konkreta konstnärliga förslag till ett vackrare Kil.
bankomat

förlängning av axel

butiker

konversationsplatser

På rätt spår

Modellförslag på utförande av rondell gjord av Ingalena Klenell
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Britta Wiberg, snart 90 år, spelar cittra

Film och caféverksamhet

Vi har i tidigare KommunNytt berättat om den ganska unika
aktiviteten i form av sång och musik för våra äldre på Sanneruds, Åkerbos och Karlslunds äldreboenden. Många kommuner har dragit in sina aktivitetsverksamheter för äldre och
sparat en slant under svåra ekonomiska tider. Kils kommun
har däremot sett betydelsen av att utveckla verksamheter som
får våra äldre att trivas och få social stimulans.
På fredagar har ytterligare verksamheter tillkommit. Då
kan våra äldre på förmiddagen minnas gamla tider genom
filmförevisningar, på storduk, av trivsamma gamla filmer. På
eftermiddagen samlas man för att tillsammans med Tomas
och Birgitta ha allmän sångstund. Därtill serveras likör, ost
och kex.
Aktiviteterna är mycket uppskattade och ett trettiotal
boende är med på både film- och caféstunden.
Anders Orre
Enhetschef, Sannerud
0554 - 193 96
anders.orre@kil.se

FOTON: Agneta Hultin Karlsson

Kil höjer kvaliten inom äldrevården
Kils kommun väljer att satsa på rehabilitering och förebyggande hembesök till äldre personer som ännu inte ingår i
kommunens äldreomsorg.
Bakgrunden till satsningen är att regeringen bedömer att
kvalitén inom vård och omsorg för äldre behöver höjas. Både
det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet
i äldreomsorgen behöver förbättras. Regeringen har därför
gett kommuner och landsting stimulansbidrag för att utveckla
prioriterade områden.
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Vilka av regeringens prioriterade områden har ni valt
att satsa på i Kil?
- Socialnämnden har valt att satsa på rehabilitering och förebyggande hembesök till personer som är 80 år och äldre,
säger Lisbeth Wiklund som är socialchef i Kil.
Båda projekten beräknas starta 1 september 2007. Två
personer kommer att anställas för att arbeta med detta uppdrag.
Roger Kvarnlöv

Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

FOTON: Agneta Hultin Karlsson

Musikskolans Melodifestival
- ett välbesökt arrangemang
För sjätte gången anordnades Musikskolans Melodifestival,
i år i den nyrenoverade aulan på Sannerudsskolan, fredagen
den 4 maj. De deltagande ungdomarna har själva gjort sina
bidrag. Vann gjorde Erika Jonsson med ”I Love Life”.
Tretton ungdomar i åldern 12-16 år framförde sina egna
låtar på den nyrenoverade aulascenen i Sannerudsskolan.
Ungdomarnas låtar har arrangerats av lärare på musikskolan

och orkestern bestod av både elever och lärare från musikskolan. Kvällens konferencierer var Sofie Petersson och Peter
Hogen.
Åtta bidrag, i olika stilar, från rapp till country, tävlade om
publiken och juryns röster. Segrande ur striden, gick Erika
Jonsson, 16 år, med sitt bidrag ”I Love Life”.
Elisabeth Johansson
Musiklärare
0554 - 192 40
elisabeth.johansson@edu.kil.se
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Satsning på närproducerad mat i Kil

FOTO: Tord Ohlsson

Under juni börjar Konsum Värmland tillverka köttbullar i de nyrenoverade lokalerna på gamla scanområdet. Konsum Värmland
och Kils kommun deltar också i en förstudie för att göra Kil till ett
regionalt centrum för närproducerad mat.
Förstudien går under namnet ”Kil Innovation Food Arena”. Kils
kommun kommer att vara projektansvarig och kommunstyrelsen
har beslutat att tillsätta 100 000 kr till förstudien. Förstudien
finansieras även av Konsum, Region Värmland och några fler
intressenter.
Kommunalrådet Mikael Johansson (s) är mycket optimistisk.
– Hushållningssällskapet är intresserat. Det är också LRF och
lantbrukare i närheten, liksom jordbruksdepartementet som vill hit
och titta. Värmland kan bli något av ett måltidsbälte, säger han.

– Även Måltidsriket i Grythyttan har visat intresse för att
samarbeta med oss, säger Mikael Johansson. Jag hoppas också på
statliga pengar i och med att jordbruksverket visat intresse.
Förstudien ska utreda vilka förutsättningar som finns för att
samla producenter och förädlare av närproducerad mat i ett sammanhållet kluster. Syftet är bland annat att utveckla företagsamheten och förbättra lönsamheten för producenterna.
– Slår det här väl ut kan det bli stort. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen, säger Mikael Johansson.
Förstudien ska vara klar senast i september i år.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

I senaste numret av KommunNytt skrev vi om ”Första spadtaget för ny bensinstation och storbutik i Kil. Anläggningen beräknas vara klar i
slutet av november 2007. Skissen visar den nya Coop Extra-butiken som tillsammans med OK-stationen byggs på Stenåsens industriområde
vid östra infarten till centrum.
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ICA utökar butik och sortiment
ICA-butiken på Storgatan utökar sina lokaler från 650 till
950 kvm. Claes Wallman räknar med att den nya delen
öppnas för kunderna under midsommarveckan. Förutom
ett utökat sortiment av bl.a. rättvisemärkta och ekologiska
varor innebär den nya satsningen även att ICA ökar sin
bemanning med 2-3 personer.
Vad innebär den nya tillbyggnaden för kunderna?
– Förutom att vi ökar vårt sortiment av rättvisemärkta och
ekologiska varor blir det en utökad satsning på ”bake off” och
en ny frukt- och grönt- avdelning. Vår postservice blir mer
tillgänglig i den nya avdelningen och ett nytt tomglasrum för
pant får egen ingång från parkeringen. Antalet kassor kommer
också att öka från tre till fyra stycken, berättar Claes.
Vad hoppas du själv på?
– Vår målsättning är att vara en bra färskvarubutik med
familjär anda och personlig service. Jag hoppas verkligen
att kilsborna känner att handla på hemmaplan är ett bra
alternativ.
Tillbyggnaden beräknas vara klar under midsommarveckan
och invigning kommer att ske kring mitten av augusti. Då
ska också hela butiken ha möblerats om.
Hur ser du på KF:s satsning med lokal produktion av
livsmedel i gamla Scanlokalerna?
– Det är positivt för Kil att både vi och Konsum är seriösa
och satsar stort. Vi är givetvis konkurrenter men gemensamt
för Konsum, Willys och ICA är att vi vill bygdens bästa. Det
gynnar alla i slutändan.

ICA-handlaren Claes Wallman framför
butiken på Storgatan.

FOTO: Roger Kvarnlöv

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Barngymnastik i Kil
Nu har vi äntligen kommit igång med den efterlängtade
barngympan! Lördagen den 12 maj var det dags för 2- och 3åringarna att skutta loss i Vikstaskolans gymnastiksal under
en timmes tid, dagen efter kom barn i åldern 4-6 år. Alla som
ville fick efter en kort samling pröva på olika stationer i en
hinderbana bestående av bl a lianer, kryptunnlar, balansgång,
hopp från plint, klättra i ribbstolar och ringar. Allt till lagom

hög och glad musik, samt ett vakande öga från apan Kurt som
är med och ser till att alla har det ”kuligt”.
Självklart är minst en förälder med, dock utan alltför ivrig
påhejning. Barnen är här först och främst för att ha kul, inte
för att bli elitgymnaster. Samtidigt som de har roligt är det
också bra träning rent fysiskt och socialt. Barnen får träna
sina motoriska färdigheter utifrån sina egna förutsättningar,
samt den sociala förmågan i och med att vänta på sin tur och
ta hänsyn till andra som kanske inte är lika snabba som en
själv.
Fyra gånger/grupp under våren är ”prova-på-gånger”
och till hösten kör vi igång på riktigt. Det är ännu oklart hur
många barn och grupper som kommer att bli aktuella till
höstens gympa eftersom det är svårt att få tag på ledare som
vill ställa upp ideellt.
Om du känner att du kan tänka dig vara ledare för barngymnastik är du välkommen att höra av dig till Anna-Lena
Back 0554-136 16
Har du barn i åldrarna 2-6 år som till hösten skulle vilja
vara med och hoppa och skutta kontaktar du Lili Ann Sandberg 0554-137 53.
Anna-Lena Back
0554 - 136 16
anna-lena.back@karlstad.se
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Operation pestinvasionen
ett medeltida äventyrsprojekt

FOTON: Agneta Hultin Karlsson

Ibland är faran närmare än man anar… Toboiterna, ett folkslag som levde under medeltiden, kämpade mot Gisslarna
och tvingade bort dem, ända till Ukraina. I Ukraina har detta
folkslag därefter levt och fört pesten vidare från generation
till generation. Nu var de på väg till Kil med denna hemska
farsot. Hela Europas hopp stod till eleverna i årskurs fem på
Annexet - Sannerudsskolan!
Eleverna fick under ett par veckor förbereda sig inför detta
oerhört svåra uppdrag. Uppdraget gick ut på att finna de
magiska kulorna före de onda Gisslarna och föra dem till
Toboiterna. På sin väg kom de att ställas inför hotande faror,
fällor och farliga Gisslare. För att ha någon chans att utföra
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uppdraget och klara den uppgift som de ställdes inför var
grupperna därför tvungna att vara i god fysisk kondition,
läsa fakta och samarbeta väl.
Dagen inleddes med en strapatsrik vandring där olika
faror och fällor lurade i skogen. När de magiska kulorna till
slut var funna fick eleverna förbereda sig för ytterligare ett
uppdrag. Detta skulle utföras i mörkret på natten, för att om
möjligt föra de magiska kulorna tillbaka till Toboiterna.
Med list, god insyn i medeltiden och samarbete kunde
eleverna rädda Kil och övriga Värmland från den fara som
hotade!

Ämnesintegrerade projekt - Temaäventyr  
Ett temaäventyr är den mest avancerade metoden inom
äventyrspedagogiken. Den kan anpassas till alla åldrar från
ca 9 år och uppåt. Temaäventyret är en bra metod för att
träna samarbete, utveckla samspel och kamratrelationer i
gruppen samt inte minst inlärning under spännande och
roliga former.
Eleverna arbetar i grupper med ett ämnesintegrerat projekt, som kan pågå från ett par dagar till flera veckor. Projektet
kan handla om varierande teman och kunskapsområden,
exempelvis en historisk händelse eller epok, rymden, naturen
eller människokroppen. Eleverna måste inhämta kunskaper
inom temat för att kunna klara av kommande uppdrag.
Själva äventyret förbereds i skolan där eleverna introduceras i äventyret och slutligen får ett uppdrag som de ska
klara av. Uppdraget går ut på att undanröja en fara som hotar
och det genomförs i äventyrsskogen - ett litet skogsområde
som är iordningställt för olika äventyrsaktiviteter, som t.ex.
ett temaäventyr. Eleverna arbetar i små grupper. Grupperna
får uppgifter som de ska lösa i samband med att de tar sig
fram i banan eller landskapet. Nu tas fantasi, motorik, intellekt och social förmåga i bruk och tränas för att klara av det
som väntar i skogen.
En anledning till att många upplever det äventyrspedagogiska lärandet så positivt, är just att det innehåller varierande moment där hela gruppens olika förmågor bidrar till
gruppens resultat.
Madeleine Persson
Äventyrspedagog
070 - 293 03 21
madeleine.persson@edu.kil.se

Björn Svantesson
Äventyrspedagog
073 - 201 77 93
bjorn.svantesson@edu.kil.se

”MÄTT OCH LAGOM”
Den 8 maj var en speciell dag för elever och lärare på Vikstaskolan. Flaggan var hissad, nyutsprunget björkris klädde
ingången, ballonger och serpentiner prydde matsalen. Den
nyrenoverade matsalen skulle invigas!

Vi inom kostenheten tycker namnet beskriver den känsla
vi vill att våra gäster ska känna när de lämnar lunchen, de
skall vara lagom mätta!
Wibecke Ivarsson
Kostchef
0554 - 191 06
wibecke.ivarsson@kil.se

Men först skulle den årliga bandymatchen mellan årskurs fem
och lärarna utkämpas, vilken femmorna, som väntat, vann.
Sen var det dags! Mattias Johansson, åk 4, invigde matsalen genom att klippa det blå-gula bandet. Dagen till ära
serverades hamburgare, juice samt glass och elever underhöll
med musik under lunchserveringen
Under hösten och vintern har matsalen fräschats upp.
Den har fått nytt golv och tak, nya lampor och ny kulör på
väggarna. Matrådet som består av lärarpersonal, kökspersonal och elever har varit delaktiga i färgsättningen. Eleverna
har fått lämna synpunkter på hur de vill att en matsal skall
vara. Arbetet med den fortsatta utsmyckningen av matsalen
kommer att fortsätta under året i samarbete med konstnär
Inga-Lena Klenell.
Kostenheten utlyste en tävling och fick in många bra
namnförslag på matsalen. Valet var svårt, men till sist utsågs
årskurs fyra till vinnare, där Mattias Johansson hade lämnat
förslaget ”MÄTT OCH LAGOM”. Förutom att klassen fick
biobiljetter blir det nu deras uppgift att utforma en skylt med
det nya namnet som kan pryda matsalen.

FOTO: Maria Hedelin
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DIN VÅRDCENTRAL
SommarinformationfrånVårdcentralen
Under semesterperioden vecka 25-33 (18/6-17/8) är vår mottagningsverksamhet
reducerad. Vi tar emot alla akuta sjukdomsfall. Under kvällar och helger kan
Du vid behov av sjukvård eller sjukvårdsråd ringa Sjukvårdsrådgivningen
0771-25 05 00. Vid behov av ambulans ring 112.
Om Du saknar recept eller hjälpmedelskort för sommaren är det viktigt att Du kontaktar Vårdcentralen om detta snarast.
Du kan nås oss på telefon 421 10 eller fax 421 42. Du kan också skicka e-post via www.liv.se.
I vår foajé finns postlådor där Du enkelt kan lägga meddelanden direkt till Din läkare, distriktssköterska eller barnmorska.
Vårdcentralen är öppen vardagar 08.00-17.00, lunchstängt 12.00-12.50.
Barnmorskemottagningen
Reducerad verksamhet vecka 30-33 (23/7-17/8). Under denna period är Barnmorskemottagningen öppen tisdag, onsdag och
torsdag. Ungdomsmottagningen, Långgatan 64 är öppen torsdagar 15.00-17.00 hela sommaren.
Barnavårdscentralen
Vecka 28-35 (9/7-31/8) är vägmottagningen öppen måndagar och fredagar
09.30-11.30.

Vinnare Miljöalmanackan

Några ord på vägen ….
Om Du inte redan fimpat, passa på i sommar. Var återhållsam med alkohol, njut
av sommaren nykter. Köp aldrig ut alkohol till minderåriga. Undvik onödiga
skador. Sommartid möter sjukvården många som skadat sig vid trädgårds- eller
hobbyarbete. Använd skyddsutrustning när det behövs. Tänk efter före när Du
skall utföra en arbetsuppgift som Du inte är van.

Rätt svar i mars månads tävling i
Miljöalmanackan är: hushållssoporna från Kil, Grums och Forshaga kommuner körs till Heden i
Karlstad för förbränning.

Glöm inte att gå ut i naturen, rör på Dig, lyssna på fåglarna och njut.

•
•
•

Vi önskar alla Kilsbor en aktiv och skön sommar!

Dessa tre vinnare från Kil fick 2
biobiljetter var:
Anette Modén
Britt Andersson
Fadila Eriksson

Information och telefonnummer
KILS KOMMUN
Box 88, 665 23 Kil
Växel: 0554 - 191 00, Fax: 0554 - 129 74
Besöksadress: Ö:a Torggatan 2D
Öppettider: 8 - 12, 13 - 16
Hemsida: www.kil.se
E-post: kommun@kil.se
E-post personal: fornamn.efternamn@kil.se

Tippens öppettider 2007
Datum 1/4 – 30/9
Måndag		
Tisdag – fredag
Lördag		
Söndag		

07:00 – 19:00
07:00 – 15:30
09:00 – 12:00
Stängt

Datum 1/10 – 31/12
Vardag		
Lördag		
Söndag		

07:00 – 15:30
09:00 – 12:00
Stängt

Nedanstående datum har Tippen stängt
Lördag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Måndag
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3/11		
24/12		
25/12		
26/12		
31/12		

Alla helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton
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KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB		
Kilvision AB		
Hantverkshuset AB		
Kils Energi AB		
Kils Avfallshantering AB

194 40
194 00
191 28
191 94
191 94

EFTERFRÅGADE TELEFONNR
ABF studieförbund		
125 30
Apoteket
0771 - 450 450
Arbetsförmedlingen		
416 40
Högboda bibliotek		
201 20
Fagerås bibliotek		
152 08
Felanmälan
- vägar, vatten, avlopp
192 11
- efter växelns stängning 054-83 06 90
Folktandvården		
316 35
Swedbank			
417 50
Försäkringskassan
0771 - 170 170
Karlstad flygplats
- biljettbokning
054 - 455 50 00
- trafikinformation
054 - 455 50 10
Kils bibliotek
191 66, 192 02
Kils Sot- och
ventilationsservice		
410 30
Nordea
0771 - 22 44 88
Pingstförsamlingen		
104 35

Posten
- postutdelning
100 09
- ICA Kilen
100 14
- OKQ8
103 97
- Svensk Kassaservice
105 39
Polisen
114 14
Sannerudskyrkans församling
102 51
SJ - biljettexp, godsmottagning 422 55
SJ - info biljetter
020 - 75 75 75
Sotning & ventilation
i Karlstad
054 - 21 16 36
Stora Kils församling
pastorsexp.
68 80 80
Taxi, Kennets
210 68
Tippen
192 79
Vandrarhem Fryksta
408 50
Vuxenskolan studieförbund
312 21
Värmlandstrafik AB
0563 - 532 00
- Kollplatsen
0563 - 532 34
Vårdcentralen
421 10
Återvinningsstationer
- synpunkter
0200 - 88 03 11
Kontakta Agneta Hultin gällande ändringar i
telefonlistan. Telefon: 0554 – 191 45.
E-post: agneta.hultin@kil.se

Miljövänlig fjärrvärme byggs ut

Sortera rätt och värna miljön

Under 2006 fick 31
villor och 2 övriga
fastigheter fjärrvärme från Kils Energi
AB.

I Kils kommun finns 11 återvinningsstationer där du kan
lämna dina förpackningar och tidningar. Dessa stationer
sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Under
2006 lämnade den genomsnittliga Kilsbon 68 kg förpackningar och tidningar till återvinning, vilket kan jämföras
med riksgenomsnittet på 86 kg per invånare. Mer information om insamling av förpackningar hittar du på www.
ftiab.se.

Detta motsvarar minst
100 kubikmeter eldningsolja som skulle
ha producerat nästan
300.000 kilo koldioxid (CO2). Det är ungefär lika mycket
koldioxid som en personbil släpper ut när den körs 40 varv
runt jorden.
Fjärrvärmenätet forstätter att byggas ut och under 2007
kommer Mons Backe samt områden på Västa Lersätter att
anslutas. För att försörja Mons Backe med fjärrvärme dras
en ny stamledning från Karlslunds panncentral. Den kommer på sikt kunna förse Monområdet med billig miljövänlig
fjärrvärme.
På Västra Lersätter pågår utbyggnaden av Rallaregatan,
Myrgatan samt delar av Harkevålsvägen. Även här förbereds
för en framtida inkoppling av resten av Västra Lersätter.
Vill du få mer information om fjärrvärmen i Kil kan du besöka
www.kils-energi.se.

Inget papper i soporna!
Det är främst återvinning av tidningar som är låg – 38 kg
per invånare i Kil mot 55 kg per invånare i Sverige. Troligen
slängs mycket papper bland hushållsavfallet. Hushållsavfallet går till Heden i Karlstad för
Viktigt
förbränning, ju större mängd vi
I rötningsanläggningen i skickar till förbränning desto
Kil rötas det matavfall som mer får vi kommuninvånare besorteras ut från hushållsavfallet. Det är mycket viktigt tala. På Återvinningscentralen
att endast slänga matavfall ”Tippen” kan du lämna grovi hushållsavfallskärlet som avfall, farligt avfall elavfall
är avsett för detta. Om an- och förpackningar. Mer infornat avfall kommer in i röt- mation om avfallshanteringen
ningsanläggningen uppstår
problem i driften som leder finner du på vår hemsida www.
kils-avfallshantering.se.
till kostnader.

Maria Oja

Maria Oja

Projektsamordnare
0554 - 193 61
maria.oja@kils-energi.se

Projektsamordnare
0554 - 193 61
maria.oja@kils-energi.se

Sänk dina energikostnader!
Just nu finns det flera bidrag att söka på länsstyrelsen för
dig som planerar att göra ditt hus mer energieffektivt.
Genom att sänka din energianvändning kan du sänka dina
energikostnader och samtidigt göra en insats för miljön.
Stöd till energieffektiva fönster i småhus
Funderar du på att byta ut fönstrena i ditt hus?
Det finns stöd på upp till 10 000 kronor att söka till att investera i energieffektiva fönster i småhus. Stöd ges till åtgärder
som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 och senast den 31
december 2008.
Bidrag till solvärme i bostäder och lokaler
Bidraget till solvärme i bostäder och lokaler har förlängts.
Åtgärderna ska ha påbörjats efter den 15 maj 2005 och
utförts senast den 31 december 2008. Bidragets storlek är
begränsat uppåt till:
•
Max 7 500 kr/småhus
•
Max 5 000 kr/lägenhet i flerbostadshus
Ungefär 50 % av det årliga varmvattenbehovet, april till
oktober, kan täckas med solfångare, se gula fältet i diagrammet. Solfångare för varmvatten, i hus med direktverkande
elvärme, är ett alternativ som är perfekt om man ska byta
till ny varmvattenberedare.

Om man vill använda solen till både värme och varmvatten, för ett hus med vattenburen värme, kan solfångarna täcka
ca 20 % av huset energibehov.
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme i
bostadshus.
Sedan 1 januari 2006 har man kunnat söka bidrag för att
konvertera direktverkande el i bostadshus. Bidraget går att
söka fram till den 31 december 2010 och uppgår till max 30
000 kronor per bostadslägenhet eller lokal. Mer information
om samtliga bidrag hittar du på www.boverket.se
Tänk på att redan nu se över om du är i behov av att byta ditt
uppvärmningssystem innan uppvärmningssäsongen börjar
igen. Kontakta energirådgivningen för mer information.
Kåre Arvidsson
Energirådgivare
0554 - 193 75
kare.arvidsson@kils-energi.se

Bertil Ahlin
Energirådgivare
0554 - 194 12
bertil.ahlin@kils-energi.se
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Sommar i Kil
Juni
26
27
29
29

Augusti
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 - 20.00.
Motionsdans på Or r näsets Hembygdsgård till Dansbandet
kl 18.00 – 21.30.
Lydnadstävling kl 18.00 Kils Brukshundklubb. Klass1-elit.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.

Juli

3
4
4
4–5
5

1

Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missionshus.
Sångare Lasse Siggelin.
3
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 - 20.00.
3
Musik. Ingvar Carlsson (från Sven Ingvars) spelar i
Forminnesgården Säldebråten kl 19.00.
6
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
8
Söndagskryss med Freja kl 12.00 – 16.00. Fryksta-Sunne.
Buss åter. Bokning 0554-415 90.
8
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missionshus.
8
Musik i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med musik och
underhållning av Kils visklubb med gäster.
10
Musik kl 19.00. Kanonflickorna med Jan Sundqvist i 		
Fornminnesgården Säldebråten.
10
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
11
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård Högboda
till Ji-Coos Duo kl 18.00 – 21.30.
15
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missionshus.
15
Musik i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med musik och
underhållning av 78 Varvarna med gäster.
13
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
17
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
17
Melodikrysset kl 19.00 vid Fornminnesgården Säldebråten.
J B:s Kvartett med melodikrysset.
19–21 Frykstafesten kl 18.00. Tre dagar med underhållning,
Frejaturer, mat och dryck vid Fryksta station.
20
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
20–21 Mångkulturläger. Hela dagen på Hagudden, Nilsby. 		
Sommarumgänge över gränserna med bad, chi gong,
musik, sång, dans och sommarglädje. Kils FN Förening.
21
Hundutställning kl 09.00. Inofficiell utställning - alla raser,
Off. Lydnad Kils Brukshundklubb.
22
Musik i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med musik
och underhållning av Bengans Swingband.
24
Goliat Cup. Speedcross med Sverigeeliten.
Lökenebanan kl 18.00 – 21.00.
24
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
25
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård till Stig Arne och
Buskas kl 18.00 – 21.30.
27
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
27
Lilla Goliat Race. Knattetävling i motocross,
Lökenebanan kl 09.00 – 16.00.
28–29 Goliat Race. Ungdomstävling i motocross,
Lökenebanan kl 09.00 – 18.00.
29
Musik i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med musik och
underhållning av Caféorkestern.
29
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missionshus.
29
Lydnadstävling kl 18.00 Kils Brukshundklubb. Klass1-elit.
31
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.

Boule

PRO Kil anordnar Boule kl 10.00, onsdagar på Gröna Torget
under ovanstående period.
SPF anordnar Boule kl 10.00, torsdagar på Gröna Torget under
ovanstående period.

Filmvisning

Filmklubben IOGT-NTO visar film i Frykåsens Ordenshus.
För de yngre visas barnfilm söndagar 1/7, 15/7,
29/7, 12/8 samt 26/8 kl 15.00
För vuxna visas film torsdagar 28/6, 12/7, 26/7,
9/8 samt 23/8 kl 19.00

Kils turistbyrå

Vi finns på Storgatan 41, i samma lokaler som Kils bibliotek
och Svensk kassaservice.
Du kan också nå oss på telefon 0554-191 90,
fax 0554-142 50 eller e-post turist@kil.se

5
5
5
5
7
7
8
11
11
11
12
12
13–19
14
18
21
21
22
22
22
27
28
29
31
31

Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Frykerudsdagen kl 10.00 – 16.30.
Spårtävling kl 09.00. Lägre samt högre klass.
Kils brukshundklubb.
Goliatspelen kl 10.00. En av Sveriges största ungdomstävlingar
i friidrott. Sannerudsvallen.
Gudstjänst kl 11.00. Missionsförsamlingen har gudtjänst vid
Fornminnesgården Säldebråten.
Musik i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med musik och 		
underhållning av Drillflickorna och Paradorkestern.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens
missionshus. Barn och familjekväll med Roger Svanell.
Packmopedsturnen. Kl 18.00 vid Kils Hembygdsgård
Medverkande: Göran Samuelsson, Wille Crafoord, Uno 		
Svenningsson, Irma Shultz Keller, Niklas Strömstedt + bandet.
Ungdomsskytte Akila cup på Örnäsbanan.
Rundturer Freja kl 12.00 – 15.30, 14.00 – 16.30.
Rundturer från Frykstabryggan. Bokning 0554-415 90.
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård till
Kent Löwings kl 18.00 – 21.30.
Kilsmârten kl 09.00 – 17.00.
Hästskovarpa ”Höjda” på Fryksta kl 11.00 – 14.00.
Vernissage - Olga Karlsson Galleri Runnevålen,
Stora Kils hembygdsgård kl 12.00 – 16.00.
Nävgrötfest på Kils Hembygdsgård kl 16.00. Underhållning.
Gudstjänst kl 11.00. Missionsförsamlingen har
gudtjänst vid Fornminnesgården Säldebråten.
Kil hela veckan. Programblad finns att hämta vid Turistbyrån
och i affärerna i Kil.
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
Jaktskytte omgång 2, klubbmästerskap på Örnäsbanan kl 09.00.
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
Musik. Underhållning (ej fastställt).
Forminnesgården Säldebråten kl 19.00.
Medl. resa Frejadagen kl 10.45 – 16.00. Fryksta - Sillegården.
Återresa buss. Bokning 0554-415 90.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00.
Säldebråtens missionshus. Kören 60+.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård till
Svantes kl 18.00 – 21.30.
Högviltsprov. Märkes och träningsskjutning
på Örnäsbanan kl 17.30 – 21.00.
Ungdomsskytte på Örnäs skjutbana kl 18.00 – 20.00.
Högviltsprov. Märkes och träningsskjutning
på Örnäsbanan kl 17.30 – 21.00.
Lydnadstävling kl 18.00 Kils Brukshundklubb.
Klass1-elit.
Natt DM i orientering kl 21.00 – 23.30.

Frykerudsalster.

Föreningen Frykerudsalster håller sin sommarutställning 		
och försäljning i Skålleruds byastug under perioden 7–28/7 		
mellan kl 11.00 – 18.00.

Gå, cykla, lunka, löp

Kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus, torsdagar under perioden
28/6 –16/8. Startavgift 2:-

Stavgång

Tisdagar från och med 3/7 kl 10.00 på Frykstahöjden.

Öppettider:
lågsäsong; 2/1-15/6 samt 13/8-29/12 2007
månd-fred 09.00-16.00
högsäsong; 18/6 - 10/8 2007
månd-fred 09.00-18.00

Du hittar även den
senaste informationen på
www.kil.se

